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Breno Anaya tem 
pedido de processo 
contra Marcondes 
barrado e vira alvo
Após ver investigação arquivada; vereador passa 
a responder processante por viagem a São Paulo

A Câmara de Cachoeira Pau-
lista engavetou o pedido para 
a abertura de uma processante 
contra o vereador Guilherme 
Marcondes (PSD), suspeito 
por falsificar requerimento de 
viagem no período que foi pre-
sidente da Câmara, em 2016, 

com intuito político e para fins 
eleitorais. A sessão, na última 
terça-feira, contou também 
com a abertura de outra inves-
tigação, desta vez contra Breno 
Anaya (PSC), que havia acusado 
Marcondes. A expectativa de 
Anaya era para votação do 

pedido, apresentado na semana 
anterior, com denúncia proto-
colada pela moradora Marisa 
Barbosa, acusando Marcondes 
por adulterar um documento 
de viagem constando o nome 
dos vereadores.

Fotos: Arquivo Atos

Marcondes, que teve CPI arquivada, e Breno Anaya alvo de processante aberta nesta semana por viage

Uma câmera 
na mão... 

Lorena recebe entre 
os próximos dias 5 e 9 
a 15ª edição do Cinefest 
Gato Preto. O festival de 
curtas-metragens, será re-
alizado na UniFatea, com 
a apresentação de 48 
filmes. Em 2019, a mos-
tra terá um júri formado 
por nomes do cinema 
nacional como Marcelo 
Torres, Sylvia Palma, Fá-
bio Rodrigo e Leo Grego. 
As categorias para pre-
miação são melhor filme, 
melhor roteiro, melhor di-
reção, melhor fotografia, 
melhor direção de arte, 
melhor desenho de som, 
melhor atuação e melhor 
montagem. Pág. 12

Prefeitura avança com 
implantação de Guarda 
Civil armada em Pinda

Considerada uma alterna-
tiva para reforçar o combate 
à criminalidade em Pindamo-
nhangaba, o início da atuação 
armada da Guarda Municipal 
é previsto pela Prefeitura 
para o fim do primeiro se-
mestre de 2020. O Executivo 
revelou na última semana 
que avançou nos processos 
de aquisição das armas de 
fogo e no de treinamentos 
dos agentes. Com um efetivo 
de 117 servidores, a Guarda 

Municipal recebeu no fim de 
dezembro do ano passado 
o aval unânime da Câmara 
para alterar o seu modo de 
atuação. Proposta pelo pre-
feito Isael Domingues (PL), a 
nova lei municipal determina 
que a corporação deixe de 
operar somente na segurança 
patrimonial de prédios e ou-
tros bens públicos, passando 
para um trabalho ostensivo 
pela cidade.
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Reajuste de 5% de Doria 
gera protesto de policiais

O anúncio do governador 
João Doria (PSDB) sobre o 
reajuste de 5% no salário 
base de policiais e agentes 
penitenciários de São Pau-
lo, nesta quarta-feira, 30, 
frustrou quem esperava um 
índice maior, após promessas 
de campanha do tucano, nas 
eleições de 2018. Associações 
de classe criticaram o governa-
dor e cobram maior atenção 
às dificuldades da área, com 
salários defasados e estrutura 
aquém do necessário.

Vacinação de jovem em Pinda

Fotos: Leandro Oliveira
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Estuprador preso após violentar 
turista na frente dos quatro filhos

Horas de terror. É assim que 
a última segunda-feira será 
lembrada por uma família 
que foi a São Sebastião para 
passear, mas acabou vítima de 
um crime que chocou a região. 
Após violentar uma turista e 
fazer sua família refém, um ho-
mem de 28 anos foi preso pela 
Polícia Civil. Durante o crime, 
o assaltante chegou a ameaçar 

esfaquear dois recém-nascidos. 
O casal de Águas de Prata-SP, de 
42 e 43 anos, alugou uma casa 
no bairro Paúba para passarem 
uma semana com os quatro 
filhos, entre 0 e 13 anos, na 
cidade litorânea, mas a viagem 
começou a tornar-se um pesa-
delo no início da madrugada, 
por volta das 0h.
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Mestre sala e porta-bandeira, na Getúlio Vargas; R$ 50 mil para 2020

Escolas têm até
dia 20 para
cadastro em
Guaratinguetá

Foi publicado no Diário Ofi-
cial de Guaratinguetá a data 
do chamamento público para 
as escolas de samba realiza-
rem o credenciamento para o 
Carnaval. As seis agremiações 
precisam apresentar toda a 
documentação necessária e 
cumprir etapas estabelecidas 
para terem acesso ao repasse 
de R$ 50 mil que será feito 
pela Prefeitura. Os grupos 
carnavalescos têm até o dia 
20 para cumprir os requisitos.

Desse total, as escolas de-
vem receber ainda neste ano 
R$ 37 mil. Os R$ 13 mil res-
tantes serão pagos em 2020.
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Orçada em R$ 600 mil, 
reforma de praça em 
Cruzeiro fica para 2020

Não será ainda em 2019 que 
os moradores de Cruzeiro con-
tarão com um novo espaço de 
lazer no Centro. A revitalização 
da praça Doutor Antero Neves 
Arantes está parada e, pelas 
informações da administração 
municipal, a conclusão só 
deve acontecer entre janeiro 
e fevereiro de 2020. Os ta-
pumes que cercam o espaço 

não escondem que o trabalho 
no local está paralisado, o que 
aumenta o questionamento 
entre os moradores sobre o 
serviço contratado no inicio 
do ano com verba recebida por 
meio do convênio do MIT (Mu-
nicípio de Interesse Turístico). 
O investimento do convênio é 
de R$ 594.497,60.
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Com cerca de R$ 9 milhões, CDHU 
retoma obras paralisadas na região

O déficit habitacional da 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) está com 
expectativa de redução ainda 
este ano. A CDHU (Compa-
nhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo) retomou 
obras paralisadas em quatro 
cidades da região: Lorena, 
Cachoeira Paulista, Aparecida 
e Lagoinha.
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Atos e Fatos
“Num mundo inundado 
informações irrelevantes 
clareza, é poder”

Márcio Meirelles
 Yuval Noah Harari

FESTIVAL DE BESTEIRAS
Nos idos anos de chumbo a im-

prensa carioca publicava a coluna 
de Stanislaw Ponte Preta, nascido 
Sergio Porto, que com o seu espírito 
irreverente criou o Festival de Bes-
teira que Assola o País, (FEBEAPÁ) 
e virou livro de sucesso. Vários 
livros foram publicados porque 
besteira não falta e não faltará neste 
país.

O seu sarcasmo mordaz atingia 
todas as classes sociais, artistas, 
escritores, políticos e os militares 
no poder.

Há mais de cinquenta anos Sta-
nislaw fustigava os deslizes pra-
ticados pelos donos do poder em 
textos brilhantes e devastadores que 
eram lidos nos jornais por todos os 
brasileiros.

Ele tinha colaboradores que 
colhiam pelo país as besteiras que 
posteriormente passavam pela sua 
triagem e eram publicadas.

Dizia ele, é difícil ao historiador 

precisar o dia que o Festival de Bes-
teiras começou a assolar o país e a 
certeza que hoje antevemos, não te-
mos como precisar quando acabará.

Dentro do seu espírito carioca 
não poupava pessoas e tratava a 
notícia com tanta ironia que o perso-
nagem não reagia. Não tinha como.

No seu livro, entre tantas bestei-
ras registradas, a de um individuo 
no Ceará que foi preso, no período 
revolucionário, porque afirmou que 
o pescoço do Marechal Castelo 
Branco, também cearense, parecia 
o pescoço de uma tartaruga. Teve 
que se retratar reafirmando que era 
o contrário, o pescoço da tartaruga 
é que parecia com o pescoço do 
Marechal!

A acusação de que o observador 
cearense tinha ofendido “um símbo-
lo nacional”, ou seja, o pescoço do 
presidente-militar.

Esta é oficial. O Diário Oficial 
da União, da época, publicou em 
“Disposições de Seguros Privados”, 
que o superintendente de seguros 
Privados, no uso das suas atribui-
ções, resolve(...) Cláusula 2- Outros 
riscos cobertos – O suicídio e ten-
tativa de suicídio – voluntário ou 
involuntário”.

Com a era digital, símbolo do 
desenvolvimento humano, o Festival 
de Besteira não assola somente um 

reduzido número de leitores, mas 
milhões de pessoas que dificilmente 
podem se permitir ao luxo de inves-
tigá-las.

A velocidade da informação e a 
característica dos políticos que cons-
troem a cena política em Brasília, os 
assuntos de pouca relevância que 
discutem, ganham destaque e muitas 
vezes nem sequer percebemos a cau-
sa do debate. Perdemos a lucidez!

Por outro lado, temos uma im-
prensa que está sofrendo o ataque da 
era de digital e - a televisão é a mais 
atingida – ficou lenta, ultrapassada, 
repete os assuntos de pouca relevân-
cia sem o cuidado de uma análise 
prévia e repica o festival de besteira.

E, ainda, pelo volume de infor-
mações pessoas marcadas, mentiras 
plantadas, ocupam mais espaço na 
rotina dos parlamentares do que os 
temas que necessitam de uma análise 
mais profunda para o desenvolvi-
mento do país.

O episódio do PSL, um partido 
“nanico” que a sociedade passou a 
identificar com o “País Sem Lula’, 
desconhecendo o significado de suas 
letras é um exemplo do Festival de 
Besteiras.

Vivemos tempos parecidos, mas 
com diferenças descomunais.

A grande exposição propiciado 
pelas redes sociais e a falta de senso 
de equilíbrio dos políticos, a busca 
do aplauso fácil, há quem invista 
em qualquer coisa de ataques ao 
Supremo Tribunal Federal e a seus 
membros, os membros do Congres-
so, o presidente da República, sua 
família, numa trama perversa que 
raia as beiras da irresponsabilidade.

Se a democracia não se reinven-
tar viveremos a ditadura digital.

Um país que necessita de refor-
mas não pode concentrar os seus 
esforços em busca de celebração nas 
redes sociais.

Se não bastasse o absurdo e o 
nível das informações é possível 
substituir o emissor de informações 
por um robô que intermitentemente 
envia mensagens nem sempre positi-
vas, mas, na verdade, negativas, pe-
jorativas, para aniquilar o inimigo.

O festival do Sergio Porto repre-
sentava um país que ia dar certo.

O que não podemos duvidar, ain-
da, com certeza, do atual. Paciência!

"Um país que necessita de 
reformas não pode concentrar 
os seus esforços em busca de 
celebração nas redes sociais”

Bastidores da Política

Délcio Sato

Edson Mota – O afastado pre-
feito de Cachoeira Paulista, que 
consegue a proeza de até hoje ser 
alvo de críticas da população de 
Silveiras, onde governou até o início 
de 2016. O nome de Mota voltou a 
ser “apedrejado” pelos silveirenses, 
já que durante sua gestão, o ex-pre-
feito comprometeu-se a reformar as 
principais quadras poliesportivas 
da cidade, o que não ocorreu. Em 
contrapartida, na última semana o 
atual chefe do Executivo, Guilher-
me Carvalho (PSDB), anunciou um 
investimento municipal de R$ 160 
mil para a recuperação dos espaços 
esportivos de quatro bairros. A no-
tícia foi comemorada por muitos que 
torcem para que Mota e sua trupe 
permaneçam longe da cidade.

Pindamonhangaba – O prefeito 
Isael Domingues (PL), que assinou 
na última terça-feira a homologação 
da licitação para a reforma do Abri-
go Municipal, que em breve será 
transformado no Cepatas (Centro 
de Proteção e Atendimento aos Ani-
mais).  Com um investimento supe-
rior a meio milhão, a iniciativa busca 
otimizar o atendimento de saúde a 
diversas espécies no município. A 
atitude do Executivo foi elogiada 
por protetores da causa animal, que 
há décadas esperavam pela medida. 
Outra medida que foi bem comen-
tada na cidade correu por conta do 
Castramóvel, que percorreu os bair-
ros da município esterilizando cães 
e gatos, numa medida preventiva à 
procriação desordenada.  

Salvando o holerite
Corre na boca pequena de Ca-

nas que o ainda prefeito Lucemir 
do Amaral pensa em renunciar seu 
mandato em tempo hábil de poder 
disputar vaga na futura Câmara da 
cidade. Se de fato confirmar a ‘faça-
nha’, o vice Ângelo Glaglia assumi-
ria o mandato-tampão e com certeza 
os ‘ônus’ no final do mandato.

Jogo duro
Se é fato que Lucemir estaria 

‘abrindo mão’ dos últimos meses 
de mandato de prefeito para garantir 

sua continuida-
de financeira às 
custas da polí-
tica na futura 
Legislatura, a 
realidade é que 
deverá disputar 
território com 
Valderez de Lu-
cena, que tam-

bém pretende estar entre os próxi-
mos vereadores de Canas.

Queda de braços
Pelo andar da carruagem, os elei-

tores de Canas estarão na próxima 
eleição em meio ao fogo cruzado 
entre Silvana Zanin e Gustavo Lu-
cena. De acordo com os especialistas 
locais, qualquer outro nome que 
possa surgir no cenário eleitoral 
como eventual candidato a prefeito 
não passará de uma simples terceira 
via. Perguntem ao Laerte!!! 

Movimentação da periferia
Quem passou pelo Bar do Sa-

nhaço nos últimos dias pode flagrar 
os ex-vereadores Mafú, Fabrício da 
Funerária e Caninha conjecturando 
uma frente partidária para garantir 
vaga na futura Câmara de Lorena. 
Disseram que após definir a seleção 
de quem entra no grupo, vão aguar-
dar até a fase das convenções para 
escolha do prefeiturável adequado.

Caminho aberto
Motivado pelo final do governo 

de Fábio Marcondes e pela falta de 
nomes a sucessão, quem busca se 
posicionar como pré-candidato a 
prefeito de Lorena é o empresário 
Rogerinho 100%, que soma em seu 
currículo dois mandatos de vereador. 
Na mesma direção de Rogerinho, 
quem trabalha também para ser 
candidato é o ex-vice de Marcondes, 
JC do Supermercado, possivelmente 
‘isqueirado’ por alguns espirituosos 
do Bairro da Cruz. Perguntem ao 
Aldemir Barbudo!!!

Estrelando no eleitorado
Motivado por um público seleto 

de religiosos, o jovem Fernando 
da Renovação pode ser um dos 
estrelandos da próxima Câmara de 
Lorena, como representante nato dos 
carismáticos. Comenta-se nas rodas 
do pessoal da fé que a maioria dos 
católicos não se sentem represen-
tados no Legislativo local, com o 
‘homem que blasfema’ na tribuna. 

De olho na renovação...
...do quadro de vereadores de 

Lorena, o professor Vanderson do 
Violão reúne apoio entre os evan-
gélicos e amigos dos mais diferen-
ciados segmentos da cidade para 
emplacar nas urnas do ano que vem 
e garantir vaga na futura Câmara. 
Disseram que educação e respeito 
não faltam no professor!!!

Prazo de validade
Quase expirando seu prazo frente 

à Prefeitura de Cachoeira, o prefeito 
em exercício Domingos Geraldo 
ainda não avançou nas negociações 
pretendidas para livrar o prédio da 
Santa Casa do leilão judicial. Num 
balanço geral da especulação políti-
ca local, Domingos, em cerca de 30 

Um grupo de opositores de 
Guará – impulsionado pelas redes 
sociais, está tornando a Câmara 
um local de visitação para classe 
política e demais curiosos da 
cidade. Tudo porque o vereador 
João Pita, afixou um pôster gi-
gante com sua foto, na porta de 
seu gabinete. O divertido, é que 
a imagem é maior que sua real 
estatura, e maior ainda, a inveja 
que muitos sem imaginação tem 
demonstrado em tom de crítica na 
internet. Perguntem ao Martins!!!

A porta da inveja

O articulador Chico Anísio fez 
questão de tirar uma selfie com João 
Pita, com destaque a 'porta da inveja'

dias no cargo, acabou contribuindo 
mais com o prefeito afastado Edson 
Mota com as exonerações, que 
propriamente com à população que 
aguardava uma série de medidas 
do Executivo. Perguntem ao Hum-
mel!!!

Juntando as mobílias
Entre a soma e dividendos da 

junção do MDB de Argus Ranieri 
com o PSDB de Francisco Carlos 
em Guaratinguetá, além de alguns 
nomes e uma série de ‘viúvas’ para 

dar palpites, o mercado político 
local não vê progressos alarmantes, 
principalmente com o fantasma do 
‘tapetão’ rondando o ninho tucano, 
que arrisca seguir o curso da pró-
xima campanha sob nova direção. 
Mas se valer a foto que viralizou esta 
semana nas redes sociais, Marcelo 
Pazzini poderá ser o vice de Argus. 
Durmam com este barulho...

Não convidem para...
...a mesma picanha – O pessoal 

da secretaria de Cultura de Guará – 
leiam-se os secretários: o ex Luiz de 
Carvalho e a atual Aline Carla – e o 
vereador Marcio Almeida, princi-
palmente se o churrasqueiro for o 
presidente da Câmara, o Celão, e o 
encontro for para discutir o pré-pro-
jeto que engessa as construções e 
reformas do centro da cidade!!!

Agora é oficial
Com a ‘costura fina’ do vereador 

João Pita – porta-voz do Executivo 
no Legislativo, a Câmara aprovou 
nesta semana, por unanimidade, o 
projeto que cria o Alvará Simplifica-
do em Guará. A iniciativa do prefeito 
Marcus Soliva, além de desburocra-
tizar a geração de novas empresas 
que se instalam no município, busca 
agilizar o processo, permitindo que 
em 5 dias qualquer estabelecimento 
entre em funcionamento e passe a 
contribuir para geração de renda.

Antecipando os fatos
Corre na boca pequena de Pinda 

que o vereador Carlos de Moura – o 
Magrão, em frequentes aparições 
nas festas e co-
memorações de 
Moreira César, 
andou discursan-
do entre os ami-
gos e eleitores 
como eventual 
candidato a vice 
prefeito (sem re-
velar de quem),e 
que uma vez eleito, deverá ser o 
sub-prefeito do Distrito, com liber-
dade para investir e realizar ações 
para melhoria de vida da população. 
Parece que ele empolgou a torcida...

Se virando nos ‘trinta’
Quem observa o prefeito de Uba-

tuba Délcio Sato (PSD) correndo 
atrás de recursos para geração de 
obras na cidade – fazendo projetos 

para as constru-
ções acontece-
rem; executan-
do as serviços; 
c h a m a n d o  a 
população para 
comemorar as 
inaugurações e, 
finalizando com 
a prestação de 

contas de tudo ao Tribunal de 
Contas – não consegue entender a 
oposição ‘sinistra’ movimentando as 
redes sociais na tentativa de plantar 

desconfiança nos eleitores. Parece 
até uma agressão à inteligência das 
pessoas... 

Quatro nomes e uma...
...possibilidade O mercado polí-

tico de Ubatuba avalia que dos qua-
tro supostos postulantes ao cargo de 
prefeito em 2020 que andam movi-
mentando as redes sociais e grupos 
de comentarias na cidade – Rogério 
Frediane, Flávia Pascoal, Ednelson 
Prado e Eduardo César (mesmo com 
pendências eleitorais) – apenas um, 
quando muito dois, podem estar 
entre as candidaturas oficiais nas 
pós convenções partidárias, concor-
rendo contra Délcio Sato, que busca 
sua reeleição.

Saia justa
O mercado político de Pinda 

parece que detectou o porquê do 
constante tom de críticas ao prefeito 
Isael Domingues no bairro do Pasin. 
De acordo com a especulação, isto 
provavelmente tenha a ver com o 
vereador Rafael Goffi, ou melhor, 
com pessoal que supostamente 
está ou esteve com seus holerites 
cadastrados na folha de pagamento 
do parlamentar. Pelo que rolou nas 
redes sociais da cidade, ‘pai, mãe e 
filho’, todos recebendo muito para 
fazer o ‘dever de casa’, ou seja, ‘pau 
no prefeito’...

Mamãe toca fogo
‘Mamãe tocou fogo e os verea-

dores resolveram apagar o incêndio 
com gasolina’. Esta foi a leitura do 
mercado político de Cachoeira a res-
peito da denúncia com abertura de 
CPI na Câmara, formulada pela mãe 
de Breno Anaya contra o suplente 
Guilherme Marcondes, por viagem 
particular com dinheiro público. O 
que talvez ninguém da ‘motolândia’ 
imaginava era que na resposta do de-
nunciado viria a aprovação de uma 
CPI contra Anaya, aprovada com 8 
votos. Ah! Como Guilherme saiu de 
cena no Legislativo, acabou a lega-
lidade da CPI; em compensação, a 
do filhinho pode lhe tirar o coro...

Predição
O mercado político de Potim 

dá como certo que a prefeita Erica 
Soler pretende conservar sua aliança 
com o vice Marcinho do Super-
mercado na corrida eleitoral para 
seu segundo mandato. O que não 
está no script da especulação, é sua 
provável migração do PL de Marcio 
Alvino para o PSDB de João Doria, 
para desespero do vereador tucano 
João Luiz, que promete ‘rasgar a 
fantasia’ de superman, se a predição 
se cumprir. Perguntem ao Tchesco 
da CDHU!!!

Valderez Lucena

Argus Ranieri e Marcelo Pazzini
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Cronograma contempla Aparecida, Lorena, Cachoeira Paulista e Lagoinha

Com cerca de R$ 9 milhões, CDHU 
retoma obras paralisadas na região

Rafaela Lourenço
Região

O déficit habitacional da 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) está com expectativa 
de redução ainda este ano. 
A CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo) 
retomou obras paralisadas 
em quatro cidades da região: 
Lorena, Cachoeira Paulista, 
Aparecida e Lagoinha. Além 
das retomadas, os municípios 
seguem com projetos e etapas 
finais de construção.

Após atrasos em conjuntos 
habitacionais como o imbróglio 
de 11 anos de espera para con-
clusão em Cachoeira Paulista, 
a CDHU assumiu as concor-
rências públicas com aval das 
prefeituras para finalizar as 
obras paralisadas.

Aparecida é umas das cida-
des com o melhor estágio dos 
trabalhos. A licitação realizada 
no início de outubro foi homo-
logada e deve ser publicada no 
Diário Oficial até esta sexta-fei-
ra. A vencedora do certame do 
conjunto Aparecida B com 52 
unidades, a Jaguar Constru-
ções, atuará com o valor de 
R$3.447.893. As obras devem 
ter início ainda em novembro 

com uma previsão de 12 meses 
para entrega. O conjunto fica 
entre os bairros Santa Teresi-
nha e Vila Mariana.

De acordo com o gerente 
regional da CDHU, Francisco 
de Assis, o Tchesco, o projeto 
de Lagoinha, que contempla 
66 casas populares, segue com 
o processo mais avançado. 
A obra foi homologada e o 
extrato do contrato publicado 
na última sexta-feira, no valor 
de R$ 4.814.187. O contrato 
prevê 18 meses para conclusão 
das obras.

Em Cachoeira Paulista, a pro-
posta de licitação foi aberta no 
último dia 24 e a CDHU ainda 
não conhece a empreiteira 
vencedora. São as últimas oi-
tenta de duzentas unidades 
do contrato. As residências 
estão em estágio adiantado de 
estrutura, o que deve agilizar 
os trabalhos. A expectativa é 
finalizar o conjunto em seis 
meses. “Essa foi um pecado. 
Foram várias tentativas, é im-
pressionante essas empresas, 
é um ato de insanidade. Elas 
entram na concorrência com 
um preço muito barato, nós 
fazemos uma planilha, de qual 
o valor a CDHU estima para 
terminar a obra, mas na hora 
da licitação tem empresa que 
entra com 26% abaixo da pla-
nilha. Ficamos desesperados”, 

frisou Tchesco ao se referir ao 
residencial anunciado em 2008 
e que atualmente entregou 
120 casas.

Entre as prioridades do Es-
tado está Lorena. Serão reto-
mados os serviços no Vila Rica 
com a construção das últimas 
oitenta residências. No último 
dia 25 foi liberado o edital que 
segue para a publicação no 
Diário Oficial. Segundo Tchesco, 
até o final de novembro o trâ-
mite de conclusão do certame e 
a publicação do extrato devem 
ser finalizados para que em 
dezembro as obras iniciem na 
cidade. O prazo também será 
de 12 meses para inauguração.

Em Guaratinguetá a CDHU 
aguarda uma pendência do 
projeto junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis para be-
neficiar 81 famílias no Santa 
Luzia. “O projeto está pronto, lá 
foram vários lotes isolados que 
tivemos que fazer a unificação 
de matrículas. Estamos traba-
lhando com a previsão para 
ver se em novembro fazemos o 
edital de concorrência pública”.

Através do programa do Es-
tado denominado “Nossa Casa”, 
que prioriza municípios com 
áreas totalmente liberadas, a 
secretaria de Habitação de São 
Paulo contemplou Potim com 
187 unidades, Guaratinguetá 
(81), Paraibuna (50) e Nativida-

de da Serra (16). No programa 
é previsto que o Município 
entre com o terreno, o Estado 
subsidia a construção e a Caixa 
Econômica Federal financia. Os 
prefeitos estão analisando as 
demandas utilizadas pela Caixa 
para definir os beneficiários, 
pois as cidades priorizam as 
famílias de baixa renda. “Em 
Potim tem uma grande quan-
tidade que não tem anotação 
em carteira, chamamos de 
atividade informal, então elas 
que a Prefeitura gostaria de 
contemplar. Que o olhar social 
fosse para as famílias que 
ganham menos. Até o final de 
novembro tudo deve estar con-
solidado.”, salientou Tchesco.

Os prefeitos de Canas e Silvei-
ras, Lucemir do Amaral (PL) e 
Guilherme Carvalho (PSDB), 
respectivamente, destinaram 
novas áreas para o trabalho 
social com casas populares. 
Serão cinquenta unidades em 
cada município. Novembro 
também será o divisor de águas 
para as duas cidades com a 
possibilidade de licitação. 

A CDHU prevê também a 
entrega até dezembro de 66 
residências em Santa Branca 
e 48 em Arapeí. Em 2020, o 
prefeito de Pindamonhangaba, 
Isael Domingues (PL), inaugura-
rá as 236 unidades no distrito 
de Moreira Cesar.

Vereador tem pedido de apuração barrado e entra no alvo de processante por viagem a São Paulo

Câmara arquiva CPI contra Marcondes e 
aprova investigação contra Breno Anaya

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

A Câmara de Cachoeira 
Paulista engavetou o pedido 
para a abertura de uma pro-
cessante contra o vereador 
Guilherme Marcondes (PSD), 
suspeito por falsificar reque-
rimento de viagem no período 
que foi presidente da Câmara, 
em 2016, com intuito político 
e para fins eleitorais. A sessão, 
na última terça-feira, contou 
também com a abertura de 
outra investigação, desta vez 
contra Breno Anaya (PSC), que 
havia acusado Marcondes.

A expectativa de Anaya era 
para votação do pedido, apre-
sentado na semana anterior, 
com denúncia protocolada 
pela moradora Marisa Bar-
bosa, acusando Marcondes 
por adulterar um documento 
de viagem constando o nome 
dos vereadores Breno Anaya, 
Aurélio Hummel, Carlinhos 
da Saúde (PSD) e Maximilio 
Miranda Gonçalves de Barros, 
o Max Barros (DEM), além de 
um funcionário da Câmara. 
Nas despesas de viagem paga 
consta apenas a assinatura 
de Marcondes com o valor 
de R$ 910.

A CEI (Comissão Especial 
de Inquérito) foi aprovada, no 
último dia 22, por dez votos 
favoráveis, duas abstenções 
(Anaya e Aldeci Baianinho-
-PSC) e uma ausência, do 
professor Professor Danilo 
(PROS), mas acabou derruba-
da nesta terça-feira.

De acordo com o presidente 
da Câmara, Dimas Barbosa 
(PTB), Guilherme Marcondes 

não é mais vereador (Carli-
nhos da Saúde protocolou um 
atestado médico para com-
provar que está apto a voltar 
à Câmara), por isso, o objeto 
da denúncia não existe mais, 
já que a CPI poderia acarretar 
na cassação do cargo. A comis-
são finalizou o processo da 
denúncia e encaminhou para 
o Ministério Público.

A viagem denunciada não 
deve ficar de fora das investi-
gações na Câmara. Por 8 votos 
a 5, a Casa aprovou outro 
processo de apuração, desta 
vez contra o próprio Anaya. 
Dimas Barbosa, professor 
Danilo, Alexandre Alves (PRB 
- suplente de Marcondes), 
Dadá Diogo (PODE), Nenê do 
São João (PSB), Thales Satim 
(PSC), Tião do Marly (PL) e 
Mariza Hummel (PP) votaram 
pela abertura da processante.

Troca de acusações – Na 
semana anterior, Anaya foi 
à tribuna onde alegou que 
falsificaram sua assinatura e 
que não estava ciente que a 
viagem seria paga com dinhei-
ro público, mas confirmando 
que assinou um cheque no 
valor de R$ 910, que estava 
no nome de um motorista da 
Câmara. “O cheque que eu 
assinei de fato estava no nome 
do César (motorista), poderia 
ter sido adiantamento de 13º. 
E se era adiantamento de 
viagem, porque o cheque está 
com a data do dia 28 de julho 
e não dia 25 ou 26, então foi 
canalhice”, acusou.

O vereador contou que 
foram feitos dois empenhos 
e os dois estão com a mesma 
assinatura. “Se fizer um exame 
grafotécnico (análise científi-

Guilherme Marcondes que deve ter CPI arquivada, e o vereador Breno Anaya, alvo de processante aberta nesta semana por viagem em 2016

ca da letra de um indivíduo a 
fim de apontar a veracidade 
do documento), vai ver que 
a mesma pessoa que fez um 
empenho, fez outro”, afirmou 
Anaya.

Marcondes também afir-
mou que sua assinatura foi 
falsificada. “Na viagem que 
fui para São Paulo não cons-
ta a minha assinatura como 
presidente, aquela letra não é 
minha. O vereador (Anaya) e 

a dona Mariza disseram que 
eu falsifiquei o documento. Eu 
já mandei para uma perícia 
técnica para validade disso. O 
cheque da viagem foi assina-
do por mim e pelo vereador 
Breno”, garantiu.

O parlamentar, que deixará 
a Casa para o retorno de Car-
linhos da Saúde, apresentou 
na tribuna uma foto para 
comprovar o dia da viagem, 
26 de julho de 2016, quando 

ele estaria junto a Anaya e a 
mãe do colega de Legislativo. 
“Eu não levei parente pra São 
Paulo, infelizmente quem 
levou foi o próprio vereador 
que me denuncia. Causa-me 
estranheza toda essa vontade 
do vereador Breno votar a 
isso, porque ele votou contra 
a processante que investigava 
os R$ 33 milhões (denúncia 
contra o prefeito afastado 
Edson Mota-PL, acusado por 

contrato ilegal contra um 
escritório de advocacia), mas 
ele quer me processar por um 
cheque que também assinou, 
em uma viagem que ele estava 
acompanhado da sua mãe”.

Marcondes declarou que 
tem testemunhas que viram 
Anaya fazendo o empenho, 
e que o documento não foi 
trocado na contabilidade, já 
que não consta a assinatura 
da contadora da Câmara.
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Projeto Estrada Cênica 
tenta facilitar acesso
ao Gomeral, em Guará

Da Redação
Guaratinguetá

Aprovado pelo Comtur 
(Conselho Municipal de Tu-
rismo) e pelo Conselho de 
Orientação e Controle das 
estâncias turísticas do Estado 
de São Paulo, o projeto Estra-
da Cênica de Guaratinguetá 
deve garantir infraestrutura 
e facilitar o acesso à região 
do Gomeral. A proposta deve 
beneficiar moradores e turis-
tas com a pavimentação da 
estrada que leva ao bairro. 

Nas últimas semanas, re-
presentantes das secretarias 
de Turismo, Planejamento 
e Convênios se reuniram 
para uma nova análise do 
projeto, que na primeira 

fase prevê um investimento 
de aproximadamente R$1,2 
milhão do Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias Turísticas, executan-
do obras de pavimentação em 
seis pontos críticos com blocos 
intertravados de concreto e 
piso ecológico. 

Serão realizados nestes tre-
chos a drenagem, escada hi-
dráulica e construção de um 
muro de pedra para conter a 
erosão e dar suporte para a es-
trada. Estão previstas também 
a sinalização, guias e sarjetas 
com os cuidados necessários 
para que que os impactos 
ambientais sejam reduzidos 
ao mínimo possível. Os prazos 
para as obras ainda não foram 
divulgados. 

Convênio com governo do Estado 
garante caminhão compactador 
de lixo para trabalho em Silveiras

Da Redação
Silveiras

O prefeito de Silveiras, 
Guilherme Carvalho (PSDB), 
esteve na última quarta-fei-
ra no Palácio dos Bandei-
rantes, em São Paulo, para 
uma reunião com o secre-
tário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi. 

Ele assinou um convênio 
de um caminhão compac-
tador de lixo para o muni-
cípio, no valor de R$ 360 

mil. Carvalho destacou a 
importância da aquisição 
para a cidade. “Silveiras 
está muito feliz com isso, 
porque há muitos anos que 
nós estamos com o caminhão 
basculante fazendo a coleta 
de lixo”. 

O prefeito aproveitou o 
encontro para tratar de as-
suntos relacionados à infra-
estruturas e outras questões 
fundamentais ao município, 
como as casas populares e 
uma nova creche. 
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Reajuste de 5% do Estado irrita policiais civis

Fotos: Reprodução GESP

Medida deve ser colocada em prática ainda neste ano; PM e Civil passam por treinamentos

Anunciado por Doria, monitoramento 
por drones reforça PM na RMVale

Leandro Oliveira
Da Região

A segurança pública é as-
sunto que preocupa as auto-
ridades em todo o estado. As 
estatísticas criminais ainda 
apontam a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) como 
a região mais violenta do 
interior de São Paulo. O go-
vernador João Doria (PSDB) 
passou pela região neste 
mês e declarou que está co-
locando em prática medidas 
emergenciais para reforçar a 
segurança em todo território 
paulista.

Doria participou do encon-
tro estadual de prefeitos, rea-
lizado em Campos do Jordão, 
no último dia 18, e revelou 
como projeta o reforço. “Te-
mos oito oficiais da Polícia 
Militar em treinamento no 

exterior nesse momento, nos 
Estados Unidos, Israel, In-
glaterra, Japão e Alemanha. 
Temos seis delegados, líderes 
da Polícia Civil, também em 
treinamento no exterior, e 
concorrência de compra de 
armamentos internacional, 
não apenas mais nacional”, 
afirmou.

Segundo o governador, as 
frotas de veículos da Polícia 
Civil e Polícia Militar serão 
reforçadas ainda neste ano. 
Outra medida confirmada por 
Doria é a implantação da Dro-
nePol, ação que foi implantada 
pela Prefeitura de São Paulo, 
em 2017, em conjunto com a 
Guarda Civil Metropolitana.

Em abril deste ano, Doria 
confirmou que o custo opera-
cional dos drones da DronePol 
no estado é 140 vezes menor 
do que o custo operacional 
de patrulhamento de heli-
cópteros.

Dessa vez, na região, o 
governador ressaltou a me-
dida. “No próximo dia 10 
de novembro vamos lançar 
a DronePol, a Polícia dos 
Drones. São 110 drones de 
alta tecnologia voando em 
todo o estado, começando 
pelos Baeps (Batalhões de 
Ações Especiais da Polícia) e 
Caeps (Companhia de Ações 
Especiais da Polícia). Na 
região, Taubaté conta com 
uma unidade do Caep e deve 
receber os drones para o 
policiamento aéreo.

Doria citou que a integra-
ção entre as polícias deve 
ser feita de maneira mais 
constante. Promessa de cam-
panha no ano passado, o 
fortalecimento da segurança 
pública foi ressaltado pelo 
governador, que garantiu 
que as forças policias terão 
carros blindados em março 
do ano que vem. Drone e nova viatura da PM; anúncio de nova estrutura para região

João Doria, em Campos do Jornão; anuncio de reajuste gera polêmica

Fotos: Leandro Oliveira

Da Redação
Região

O anúncio do governador 
João Doria (PSDB) sobre o 
reajuste de 5% no salário-base 
de policiais e agentes peni-
tenciários de São Paulo, nesta 
quarta-feira, 30, frustrou quem 
esperava um índice maior, 
após promessas de campanha 
do tucano, nas eleições de 
2018. Associações de classe 
criticaram o governador e 
cobram maior atenção às difi-
culdades da área, com salários 
defasados e estrutura aquém 
da necessária.

A frase de Doria de que a 
polícia paulista seria a mais 
bem paga do país chegou a 

gerar expectativa no setor, mas 
o anúncio deixou um rastro 
de reclamações. O reajuste, 
que passa a valer no dia 1 de 
janeiro, deve ter um impacto 
no orçamento de 2020 de R$ 
1,5 bilhão, de acordo com a 
secretaria da Fazenda, Plane-
jamento e Gestão do Estado. O 
projeto segue para avaliação 
na Assembleia Legislativa.

Os 5% foram criticados por 
órgãos como o Sindicato dos 
Delegados de Polícia do Estado 
de São Paulo. O órgão acredita 
que o índice de reajuste "prova 
que os policiais não são vistos, 
pelo governo, como importante 
atores das garantias dos direi-
tos do cidadão. É necessário 
lembrar que a Polícia Civil do 
Estado de São Paulo conta com 

defasagem salarial de quase 
50% ao longo dos últimos anos, 
e nenhum valor abaixo disso 
poderá ser considerado como 
recomposição salarial ou au-
mento efetivo (trecho de nota)”.

O Sindicato dos Peritos Cri-
minais lembrou que a promes-
sa de Doria só seria atendida se 
o Estado colocasse em prática 
reajustes anuais de 40%.

Além dos 5% nos salários, 
que deve alcançar mais de 
280 mil servidores, o Estado 
promete pagar assistência ju-
rídica para policiais envolvidos 
em processos por ações vio-
lentas durante atendimentos 
e operações, equiparação do 
auxílio alimentação, com teto 
de R$ 796, além de adicional 
de insalubridade.

Região tem cinco cidades entre as mais violentas 
Guará lidera taxa de homicídios dolosos nos últimos 12 meses; Caraguá e Pinda também preocupam

Lucas Barbosa
Região

Dados divulgados pelo Estado 
na última semana apontam que 
a RMVale (Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) tem cinco munícipios, 
com mais de cem mil habitan-
tes, entre os 15 mais violentos 
de São Paulo nos últimos 12 
meses. As estatísticas revelam 
que Guaratinguetá possui a 
maior taxa de homicídios do 
estado. 

Na metodologia utilizada 
por órgãos especializados em 
segurança pública para definir 
a taxa de vítimas de homicí-
dios dolosos (quando existe a 
intenção de matar) por grupo 
de cem mil habitantes cada, 
são contabilizados os números 
correspondentes aos últimos 
12 meses. 

Para a OMS (Organização 
Mundial da Saúde), cidades com 

média superior a dez assassi-
natos por cem mil moradores 
são classificadas como "zona 
endêmica" para a violência.

Analisando os dados entre 
outubro 2018 e setembro 
de 2019, o levantamento da 
SSP (Secretaria de Segurança 
Pública do Estado) aponta 
que Guaratinguetá possui a 
maior taxa de assassinatos do 
estado, chegando a 22,3. Neste 
período, 27 moradores foram 
mortos, sendo outubro do ano 
passado o mês mais violento, 
com sete casos.

À época, a Polícia Civil in-
formou que a maioria das 
ocorrências foi motivada por 
disputas entre quadrilhas de 
traficantes de drogas. De acor-
do o último senso, realizado 
em 2010, a “Terra das Garças 
Brancas” possui uma popula-
ção de 112.072.  

Na sequência do “ranking 
da morte” aparecem Cara-

guatatuba e Jacareí.  Com 
uma população de 100.840, a 
cidade litorânea teve 24 homi-
cídios no período, alcançando 
uma taxa de 20,0. Jacareí, 
que tem 211.214 moradores, 
contabilizou 35 assassinatos, 
obtendo uma média de 15,1. 
Com 278.686 moradores, 
Taubaté, que teve 33 casos, é 
a nona mais violenta com uma 
taxa de 10,58. 

Última cidade da RMVale 
entre as 15 com os índices 
mais preocupantes do estado, 

Pindamonhangaba é a 13ª co-
locada, com uma taxa de 9,0. O 
município, que conta com uma 
população de 146.995, teve 15 
homicídios dolosos nos últimos 
12 meses. 

2019 – Levando em conta 
somente o número de homi-
cídios dolosos ocorridos nos 
primeiros nove meses do ano, a 
RMVale registrou 228 vítimas. 

Com 32 casos, São José dos 
Campos lidera o número de re-
gistros, seguida de Jacareí, que 
contabilizou 26 ocorrências, e 

Caraguatatuba com 22.  
As demais cidades da região 

que tiveram mortes violentas 
foram Aparecida (4), Caçapava 
(11), Cachoeira Paulista (3), 
Campos do Jordão (2), Canas 
(2), Cruzeiro (19), Cunha (3), 
Guaratinguetá (15), Igaratá 
(1), Lavrinhas (1), Lorena 
(13), Natividade da Serra 
(3), Pindamonhangaba (13), 
Piquete (1), Potim (3), Queluz 
(3), Roseira (2), São Sebastião 
(8), Taubaté (22), Tremembé 
(3) e Ubatuba (16). 

Operação da PM na região, que segue com índice alarmante de mortes

Fotos:  Arquivo Atos

Estuprador preso 
após violentar 
turista na frente 
dos quatro filhos

Da Redação
Ubatuba

Horas de terror. É assim que 
a última segunda-feira (28) 
será lembrada por uma família 
que foi a São Sebastião para 
passear, mas acabou vítima de 
um crime que chocou a região. 
Após violentar uma turista e 
fazer sua família refém, um ho-
mem de 28 anos foi preso pela 
Polícia Civil. Durante o crime, 
o assaltante chegou a ameaçar 
esfaquear dois recém-nascidos.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o casal de morado-
res de Águas de Prata-SP, de 42 
e 43 anos, alugou uma casa no 
bairro Paúba para passarem 
uma semana com os quatro 
filhos, entre 0 e 13 anos, na 
cidade litorânea, mas a viagem 
começou a torna-se um pesa-
delo no início da madrugada, 
por volta das 0h, quando o 
criminoso invadiu o imóvel, 
por uma janela.

Utilizando um simulacro de 
arma de fogo e uma faca, o 
invasor rendeu a família e orde-
nou que o turista se trancasse 
no quarto com os filhos. Na 
sequência, ele forçou a mulher 
entrar em outro cômodo da 
residência, onde a estuprou.

Após violentar a turista, o 
agressor obrigou o casal a 
entregar seu dinheiro e outros 
pertences, como suas alianças 
de casados. Insatisfeito com a 
quantia de R$ 260, o criminoso 
ordenou que a família entrasse 
em seu carro e o levasse para 
realizar saques em caixas ele-
trônicos da região central de 
São Sebastião e posteriormente 
em Caraguatatuba, onde conse-
guiu, por volta das 4h,  retirar 
R$ 600.

Ao retornarem para a casa 
alugada em São Sebastião, o 
criminoso violentou a turista 
por mais três vezes, na frente 
da família.  Cerca de seis horas 
depois da invasão ao imóvel, o 
assaltante fugiu. Apavorado o 
casal pediu ajuda a um grupo 
de vizinhos, que os levou ao 
hospital.

Acionada, a Polícia Civil de 
São Sebastião coletou infor-
mações com as vítimas, que 
relataram que por diversas ve-
zes o assaltante afirmou que as 
estava observando desde o fim 
de semana. O relato chamou 
a atenção dos investigadores, 
que decidiram vistoriar um 
imóvel que fica nos fundos da 
casa alugada.

Ao invadir o local, os policiais 
se depararam com as alianças 
das vítimas e o simulacro 
de arma de fogo em um dos 
cômodos. Questionado, o mo-
rador do imóvel afirmou que 
os pertences eram de seu filho, 
que havia se mudado recente-
mente de Santos-SP e estava 
trabalhando em um quiosque 
no Centro de São Sebastião.

Em diligência no estabeleci-
mento comercial indicado, os 
agentes prenderam o acusado, 
que confessou o crime. O as-
saltante utilizava documentos 
falsos, já que era procurado 
pela Justiça por ter cometido 
um homicídio em 2017, no 
Espírito Santo. 

De acordo com a Polícia 
Civil, o assaltante afirmou que 
cometeu o crime contra a fa-
mília porque estava sob efeito 
de drogas e bebidas alcoólicas. 

O foragido foi encaminhado 
à Delegacia de São Sebastião, 
onde ficou à disposição da 
Justiça.
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Cidade deve investir R$ 200 mil na compra de pistolas e treinamentos de agentes; Isael busca doações

Prefeitura de Pinda avança com processo 
de implantação de Guarda Civil armada

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Considerada uma alterna-
tiva para reforçar o combate 
à criminalidade em Pindamo-
nhangaba, o início da atuação 
armada da Guarda Municipal 
é previsto pela Prefeitura 
para o fim do primeiro se-
mestre de 2020. O Executivo 
revelou na última semana 
que avançou nos processos 
de aquisição das armas de 
fogo e no de treinamentos 
dos agentes. 

Com um efetivo de 117 ser-
vidores, a Guarda Municipal 
recebeu no fim de dezembro 
do ano passado o aval unâni-
me da Câmara para alterar o 
seu modo de atuação.

Proposta pelo prefeito Isael 
Domingues (PL), a nova lei 
municipal determina que a 
corporação deixe de operar 
somente na segurança patri-
monial de prédios e outros 
bens públicos, passando 
para um trabalho ostensivo 
pela cidade.  Já que poderão 
portar armas de fogo, 45 
agentes, selecionados pelo 
comando da secretaria de 
Segurança, terão condições 
de apoiarem a Policia Militar 

Treinamento de agentes da Guarda Municipal, que passa a atuar armada após aprovação de proposta do prefeito Isael Domingues 

Fotos: Divulgação PMP

Orçada em R$ 600 mil, reforma de 
praça em Cruzeiro fica para 2020
Revitalização anunciada com verba do MIT enfrenta série de imprevistos; 
projeto da Prefeitura promete melhorias para espaço na região central

em patrulhamentos e outras 
ações de combate à crimina-
lidade.

Durante entrevista ao Atos 

no Rádio no último dia 25, 
Isael revelou que os servi-
dores escolhidos iniciaram 
recentemente os treinamen-

tos de manuseio da arma 
de fogo e prática de tiro. O 
chefe do Executivo explicou 
que solicitou ao Estado par-

te dos armamentos. “Além 
das que estamos pleiteando 
recebermos de doação esta-
dual, compraremos também 

diversas outras armas. Isto é 
algo interessante, já que ape-
sar de Pinda não ter índices 
criminais ruins, estamos pro-
movendo diversos avanços 
no setor de segurança, como 
a estruturação da Guarda 
Civil e a contratação de 26 
policiais militares que atuam 
na Atividade Delegada”.

De acordo com o secretário 
de Segurança, João Sodário, 
o Município pretende inves-
tir cerca de R$ 150 mil na 
aquisição de trinta pistolas 
calibre 380. Os treinamen-
tos dos servidores, que é 
realizado em uma empresa 
especializada em Lorena, 
têm um custo de aproxima-
damente R$ 50 mil. “Estamos 
quase concluindo a etapa 
de pesquisa de preços dos 
armamentos.  Logo na sequ-
ência, abriremos o processo 
licitatório para oficializarmos 
a compra. Além do Estado, 
também solicitamos doações 
de armas que eram utilizadas 
pelas guardas da Capital, 
Campinas e Foz do Iguaçu, no 
Paraná. Devido aos trâmites 
burocráticos, nossa expec-
tativa é que até o meio do 
ano que vem nossos agentes 
comecem a atuar armados 
na segurança da população”.

Silveiras investe em 
reformas de quadras 
em quatro bairros
Ação tenta garantir melhor qualidade 
de vida para população; obras devem 
ser concluídas até o final dezembro

Da Redação 
Silveiras

A Prefeitura de Silveiras 
revelou na última semana 
que espera concluir até o fim 
do ano a reforma das quadras 
poliesportivas de quatro bair-
ros. Com um investimento mu-
nicipal superior a R$ 160 mil, 
a medida atende uma antiga 
reivindicação da população 
para oferecer uma melhor 
estrutura de lazer aos jovens.

Uma das raras opções de 
lazer de Silveiras, os centros 
esportivos reúnem, principal-
mente aos finais de semana, 
dezenas de crianças e adoles-
centes que sonham se tornar 
atletas profissionais, mas este 
objetivo acaba esbarrando na 
falta de infraestrutura ade-
quada dos espaços públicos. 
Para reverter este cenário, o 
governo de Guilherme Carva-
lho (PSDB) decidiu, no início de 
setembro, anunciar um pacote 
de obras de melhorias nas prin-
cipais quadras poliesportivas 
da cidade, nos bairros Bom 
Jesus, Geraldo Adão, Macacos 
e Vila Marina.

Primeira a ser revitalizada, 
a quadra da Vila Marina foi 

reinaugurada no último dia 
18. Além de reparos no piso 
e a substituição do sistema de 
iluminação, o local recebeu 
novas pinturas, alambrados e 
arquibancadas.

Na última semana foi ini-
ciada a reforma do espaço 
esportivo do bairro Bom Jesus. 
De acordo com a Prefeitura, 
assim que a equipe municipal 
concluir o serviço neste ponto, 
começará a recuperação das 
quadras do Geraldo Adão e 
Macacos. “Decidimos inves-
tir recursos próprios nestas 
obras, pois sabemos da im-
portância do lazer e da prática 
esportiva para a saúde dos 
nossos jovens, que há muitos 
anos sofriam com as péssimas 
condições destes espaços 
públicos”, explicou o prefeito. 
“Certamente as reformas me-
lhorarão a qualidade de vida 
de centenas de moradores.  
Além disso, daremos condições 
para que sejam reveladas no-
vas joias do esporte”.

Carvalho revelou que, para 
o ano que vem, já foram ini-
ciados os estudos para que 
ações semelhantes sejam re-
alizadas em outros pontos do 
município.

Primeira quadra revitalizada em Silveiras; R$ 160 mil em três bairros

Fotos: Divulgação PMS

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Não será ainda em 2019 
que os moradores de Cru-
zeiro contarão com um novo 
espaço de lazer no Centro. A 
revitalização da praça Doutor 
Antero Neves Arantes está 
parada e, pelas informações 
da administração municipal, 
a conclusão só deve aconte-
cer entre janeiro e fevereiro 
de 2020. 

Os tapumes que cercam 
o espaço não escondem 
que o trabalho no local está 
paralisado, o que aumenta 
o questionamento entre os 
moradores sobre o serviço 
contratado no inicio do ano 
com verba recebida por meio 
do convênio do MIT (Municí-
pio de Interesse Turístico). O 
investimento do convênio é 
de R$ 594.497,60.

De acordo com a placa fixa-
da no local, a obra, iniciada 
em maio, deveria ser entre-
gue em novembro. Entre as 
melhorias com a reforma, 
a maior infraestrutura de 
segurança e lazer com a 
instalação de câmeras de 
segurança e uma base para 
a Guarda Municipal, além da 
pista de skate com nova pin-
tura, playground com piso 
de borracha, brinquedos de 
madeira plástica ecológica e 
duas fontes (uma restaurada 
e outra nova interativa, em 
frente ao palco).

O projeto continha ainda 
melhorias na iluminação 
com luminárias de led, palco 
com cobertura nova, reforma 
dos quiosques e construção 
do Centro de Informações 
Turísticas e de Eventos.

O secretário de Obras e 
Serviços Públicos, José Kle-
ber Silveira, disse que o 
atraso se deu por conta de 
diversos contratempos ines-

perados. “Durante a execução 
da obra, por conta da praça ser 
antiga, tivemos alguns contra-
tempos que tiveram que ser 
ajustados como a parte elétrica 
da iluminação pública, a fonte 
e o sistema de drenagem”, ex-
plicou Silveira, que lembrou os 
problemas como a infiltração 
no lago onde serão colocados 
peixes. 

Apesar da obrigatoriedade 
de novos serviços, ele confir-
mou que não haverá reajuste 
no repasse estadual, mas não 
descartou que seja necessário 
que o Município tenha que ar-
car com os custos imprevistos.

“Esse atraso não objetiva 
aumento de custo, uma vez que 
a obra é paga por avanço físico. 
Os R$ 594 mil foram desti-
nados para um determinado 
serviço, a empresa tem o prazo 
para execução e os itens são 
pagos só quando executado”. 

Sobre os aditivos, que vão 
encarecer a obra, o secretário 
não soube informar os valores. 
“Os aditivos são da cidade e 
estamos fechando o valor, mas 
não temos exatamente quanto 
será utilizado”.

Placa que destaca prazo para a entrega de reforma da praça Antero Nevez era de até seis meses
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Fotos: Reprodução PMU
Letícia Noda
Ubatuba

Boa educação também é 
garantida com uma alimenta-
ção saudável. Pensando nisso, 
todas as escolas municipais de 
Ubatuba, desde as unidades 
de creche ao fundamental 2, 
passaram a receber alimentos 
provenientes da agricultura 
familiar. São diversos tipos 
de frutas, legumes e verduras 
que abastecem as cozinhas das 
unidades e ajudam a tornar a 
alimentação escolar ainda mais 
gostosa e nutritiva.

Aproximadamente trinta 
famílias de produtores rurais 
de Ubatuba, São Sebastião e 
Tremembé foram escolhidas 
por meio de um processo seleti-
vo realizado pela Prefeitura em 
abril de 2019, onde o objetivo 
era atender aos cardápios da 
alimentação escolar com a 
utilização de gêneros alimen-
tícios básicos, respeitando-se 
as referências nutricionais, os 
hábitos e a cultura alimentar 

da localidade, pautando-se na 
sustentabilidade e diversifica-
ção agrícola da região e na ali-
mentação saudável adequada. 
As famílias enviam, semanal-
mente, suas produções para a 
seção de Alimentação Escolar, 
que pesa, confere, embala e 
distribui os alimentos para as 
unidades escolares.

Os produtos são recebidos 
e as merendeiras, da empresa 
Seleta, são responsáveis por 
preparar as refeições de acordo 
com o cardápio elaborado por 
uma equipe especializada de 
nutricionistas. Os funcionários 
participam de cursos que enfa-
tizam a importância do cuidado 
no manejo dos alimentos, 
além de aprender a lidar com 
situações como a confecção 
diferenciada de refeições para 
crianças alérgicas que possuam 
laudo médico.

“Os cardápios são elaborados 
com antecedência, de acordo 
com as necessidades nutricio-
nais de cada faixa etária. Além 
do valor nutricional, prioriza-

mos os alimentos regionais, 
além dos hábitos alimentares 
da criança”, explicou a nutricio-
nista da secretaria de Educação 
de Ubatuba, Eleine Macário.

De acordo com a Prefeitura, 
a quantidade de alimento en-
viado para cada escola depen-
de do cardápio, que atende as 
necessidades nutricionais de 
cada faixa etária. Até o momen-
to, os alimentos oriundos da 
agricultura familiar chegam a 
60% com projeção de aumento, 
já superando a produção dos 
dois últimos anos: 61% em 
2017 e 54% em 2018. 

Mandioca, banana, alface, 
rúcula, berinjela e pimentão 
são alguns dos produtos forne-
cidos pelos produtores rurais 
da agricultura familiar, além da 
polpa de frutas e do “mix de ju-
çara” (com produção específica 
em Ubatuba, na comunidade 
do Sertão do Ubatumirim), 
sucesso entre as crianças. Uma 
parte dessa produção já possui 
o selo de garantia de produto 
orgânico.

Fundo Social oferece novos cursos de 
capacitação pelo “Reinvente” em Pinda

EDP oferece 16 vagas 
para “Programa Jovem 
Aprendiz” na RMVale

Da Redação
Região

A EDP, distribuidora de 
energia na região, abriu nesta 
terça-feira (29), as inscrições 
para 16 vagas do Programa 
Jovem Aprendiz. Os contrata-
dos participarão de um curso 
de capacitação e qualificação 
de eletricista, com foco na 
atuação em rede aérea de 
distribuição de energia. Os 
interessados podem se ins-
crever até o próximo dia 8 
no site soulan.com.br/jove-
maprendiz-edp.

Fruto de uma parceria com 
o Senai, o projeto tem duração 
de um ano, sendo vinte horas 
semanais. Os estudantes se-
rão contratados em regime 
CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho), receberão sa-
lário e benefícios como vale 

refeição, vale transporte e 
convênio médico, além de 
material didático, uniformes 
e equipamentos de proteção 
individual. Ao final do pro-
grama os jovens recebem um 
certificado do Senai, e vão per-
manecer no banco de talentos 
da EDP, podendo participar 
futuramente de processos 
seletivos para vagas efetivas.

O Programa Jovem Apren-
diz será ministrado na sede 
do Senai e da EDP em Taubaté 
a partir de janeiro de 2020. 
Para participar, o estudante 
deve possuir ensino médio 
completo; residir preferencial-
mente em Taubaté, São José 
dos Campos, Guaratinguetá e 
cidades vizinhas; ter nascido 
entre 21 de janeiro de 1997 
e 21 de janeiro de 2002, e ter 
disponibilidade no período da 
manhã.

Coteca abre 120 vagas para 
Vestibulinho 2020 em Aparecida 

Agricultura familiar fornece merenda 
para escolas da rede pública de Ubatuba
Produção representa 60% da quantidade total de alimentos usada em toda rede municipal de Educação

Produtor rural de Ubatuba; cidade reforça merenda na rede pública com participação da agricultura familiar

Da Redação
Pindamonhangaba

O Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhanga-
ba está com vagas abertas 
para os cursos de inclusão 
digital e mantenedor de 
computadores no programa 
“Reinvente”. Interessados 
devem comparecer à sede do 
Fundo Social até a sexta-feira 
(1). As inscrições para os 
cursos de padaria, marce-
naria, culinária funcional e 
manicure devem ser feitas 
nos pólos dos bairros.

O curso de culinária fun-
cional será realizado na 
igreja São Sebastião, no Alto 
Tabaú. As aulas começam 
nesta segunda-feira (4) e 
terão encontros das 8h às 
13h.  Para as aulas de man-
tenedor de computadores 
são vinte vagas divididas 
em duas turmas, com dez 
alunos cada. A primeira, às 
terças e quintas-feiras das 
7h30 às 11h15, e a segunda, 
às quartas e sextas-feiras, no 
mesmo horário.

Os inscritos para o curso 
de inclusão digital terão 
aulas às segundas e quar-
tas-feiras, das 13h15 às 17h 

e, posteriormente, das 18h 
às 21h45. Para esta oficina 
serão destinadas trinta vagas 
para duas turmas. Tanto o 
curso de mantenedor como 
o de inclusão digital terão 
aulas ministradas no polo 
do Fundo Social, que fica à 
avenida Albuquerque Lins, 
ao lado do PAT.

As aulas de padaria serão 
no centro comunitário da Vila 

Suíça, de segunda à quarta-
-feira das 13h às 17h, e no 
Centro Pastoral, às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 
8h às 11h30.

O curso de marcenaria 
terá atividades no Parque 
da Cidade, de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 10h30 
e das 13h às 15h30. Com 
novas turmas no centro co-
munitário Vila Rica, o curso 

de manicure será realizado 
às segundas e quartas-feiras, 
das 13h30 às 17h30, e no 
centro comunitário do Ka-
rina, das 8h30 às 12 horas. 
Para estes cursos, as inscri-
ções podem ser realizadas 
no local da atividade.

Para efetuar a inscrição 
nos cursos do ‘Reinvente’ é 
necessário apresentar RG, 
CPF e uma foto 3×4.

Da Redação
Aparecida

Estão abertas as inscrições 
para o Vestibulinho 2020 
para o Colégio Técnico Muni-
cipal de Aparecida. Os cursos 
são gratuitos e as inscrições 
vão até o próximo dia 14. Po-
dem se inscrever estudantes 
que já concluíram o ensino 
médio e os que irão cursar o 
segundo ano em 2020.

São 120 vagas para três 
cursos nas as áreas de infor-
mática, administração e nutri-
ção. As aulas terão início em 

fevereiro, sempre no período 
noturno e com duração de um 
ano e meio. 

As inscrições podem ser 
realizadas de segunda a sex-
ta-feira, das 15h às 22h, na 
secretaria do colégio, que fica 
à avenida Padroeira do Brasil, 
nº 499. É necessário apre-
sentar documento original 
com foto e 1kg de alimento 
não perecível (a arrecadação 
será doada para o serviço de 
Assistência Social da cidade). 
As provas estão previstas para 
serem aplicadas no dia 19 de 
novembro.

Ubatuba abre 
inscrições para 
calendário 
turístico 2020

Da Redação
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
está com inscrições abertas 
para interessados em com-
por o calendário de eventos 
turísticos 2020 na cidade. A 
proposta pode ser enviada 
até o dia 24 de novembro.

A seleção dos eventos será 
definida até o dia 8 de dezem-
bro e a divulgação será feita 
no dia 11. Segundo o edital, 
a secretaria de Turismo “se 
reserva ao direito de realizar, 
ou não, cessão de apoio finan-
ceiro a cada evento”.

Os interessados em parti-
cipar do processo de seleção 
devem acessar o link turismo.
ubatuba.sp.gov.br para con-
firmar a inscrição. O edital 
completo está disponível no 
site ubatuba.sp.gov.br.
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Agremiações precisam cumprir metas para receber repasse de R$ 50 mil; 
cotas de R$37 mil serão pagas em 2019 e outros R$13 mil no ano que vem

Escolas de samba têm até dia 
20 para se credenciarem para 
desfiles em Guaratinguetá

A Beira Rio no desfile de 2019; escolas de samba tm metas em Guará

Fotos: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Foi publicado no Diário Ofi-
cial de Guaratinguetá a data 
do chamamento público para 
as escolas de samba realiza-
rem o credenciamento para o 
Carnaval. As seis agremiações 
precisam apresentar toda a 
documentação necessária e 
cumprir etapas estabelecidas 
para ter acesso ao repasse de 
R$ 50 mil que será feito pela 
Prefeitura. Os grupos carna-
valescos têm até o dia 20 para 
cumprir os requisitos.

Desse total, as escolas de-
vem receber ainda neste ano 
R$ 37 mil. Os outros R$ 13 
mil restantes serão pagos em 
2020. Os repasses são feitos 
desde que as agremiações 
cumpram tarefas obrigatórias, 
como participação em curso 
de planejamento estratégico e 
marketing, entrega do enredo 
e samba enredo à secretaria 
de Turismo, realizações de 
atividades para as comunida-
des, avaliação da Comissão de 
Carnaval e outros quesitos.

Vice-presidente da Oesg 
(Organização das Escolas de 
Samba de Guaratinguetá), 
Tiago Domingos, afirmou que 
as agremiações já estão adian-
tadas com essas tarefas. “Acre-
dito que pelo andamento atual 
das escolas, boa parte dessas 
etapas já estão delineadas. 
Então, não haverá problema 
de nenhuma agremiação em 
cumprir pelo menos essas 
etapas iniciais de 2019”.

Em 2020, os R$ 13 mil des-
tinados para cada agremiação 
são para a etapa final do Car-
naval e finalização de tarefas 
de barracões, ateliê e ajustes. A 
primeira etapa do repasse será 
paga em dezembro. Domingos 
foi questionado se o pagamen-
to da verba no último mês do 
ano pode comprometer os 
preparativos das agremiações.

“Depende muito do plane-
jamento de cada uma delas. 
A gente sabe que esse valor, 
que a Prefeitura nos apoia, 
que chega a ser um quarto 
do orçamento das escolas, 
algumas delas precisam desse 
valor. Mas acredito que não vá 
impactar tanto no desenvol-
vimento do Carnaval agora. 
Acredito que até o final do 
ano sim, mas como vão ser 

pagos R$ 37 mil neste ano, 
as escolas farão suas partes 
de confecções de fantasias 
e alegorias dentro do prazo 
exigido”, concluiu.

Até o fechamento dessa edi-
ção nenhuma escola de samba 
da cidade havia manifestado 
a necessidade de não desfilar 
em 2020. Em Guaratinguetá 
são seis agremiações. Em 
2018 a Beira Rio da Nova 
Guará não desfilou por ques-
tões financeiras. Neste ano, a 
Embaixada do Morro alegou o 
mesmo motivo e não foi para 
avenida. Além das duas agre-
miações carnavalescas, Bone-
cos Cobiçados, Acadêmicos do 
Campo do Galvão, Unidos da 
Tamandaré e a atual campeã 
Mocidade Alegre do Pedregu-
lho desfilarão no ano que vem.
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Águas Piquete participa de 
caminhada Contra o Câncer 
de Mama, em Piquete

Da Redação
Piquete

participação da psicóloga 
Katya Suely, Focalizadora 
de Dança Circular e espe-
cialista em Qualidade de 
Vida. “As pessoas precisam 
entender e compreender 
a conexão entre corpo, 
mente e alma, entenden-
do a importância do SER, 
eliminando pensamentos 
negativos e trazendo mais 
positivismo e união”, refor-
çou Katya.

A ação em parceria com a 
empresa de Saneamento da 
cidade, Águas Piquete, vem 
ao encontro do Programa 
Bem-Estar da Iguá Sanea-
mento, “onde o objetivo é 
proporcionar um ambiente 
saudável, com pessoas bem 
fisicamente e mentalmen-
te, além de promover a 
interação dentro e fora do 
ambiente de trabalho”, con-
clui Indiara Jogas, gerente 
da Águas Piquete.

Apoiadores vão às por conscientização, 
qualidade de vida e bem-estar

No último domingo, 27 
de outubro, aconteceu em 
Piquete a tradicional Ca-
minhada Contra o Câncer 
de Mama, sob coordenação 
da Liga Piquetense de Com-
bate ao Câncer. O evento 
acontece todos os anos 
para ampliar as discussões 
sobre hábitos saudáveis, 
qualidade de vida e prática 
de esportes como forma de 
Prevenção, Tratamento e 
Reabilitação.

Segundo a presidente 
da entidade, Vera Silva, o 
principal objetivo da cami-
nhada é a conscientização, 
“afinal as mulheres preci-
sam se tocar, se conhecer 
e se prevenir”, disse Silva.

A caminhada ocorreu 
em algumas ruas centrais 
da cidade, e contou com a 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 98/19 PROC. Nº 611/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de Preços para aquisição 
parcelada de cestas básicas com a finalidade de atender à demanda da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, no período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 
09h30min do dia 13 de Novembro de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 
3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

TOMADA DE PREÇO Nº14/2019 – PROC.525/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a contratação de empresa para 
prestação de serviços comuns a engenharia de pavimentação e drenagem de águas 
pluviais na travessa da Rua Henriqueta Vieira Lorena, no Bairro Parque das Rodovias 
para atender as necessidades do município de Lorena, definidas no Termo Referência o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do 
objeto a empresa:
EMPRESA: ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 33.130.762/0001-61
Valor do aluguel: R$ 155.767,96 (cento e cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta sete 
reais e noventa e seis centavos)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº 09/2019 PROC. Nº 397/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de serviços de drenagem 
urbana, com início na Rua Gonçalves Dias até a Rua Madame Curie, com fornecimento 
de material, equipamentos e mão de obra
CONTRATADA: ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 16.793.191/0001-26
VENCEDORA DO ITEM:01
VALOR TOTAL: R$ 398.147,96 (trezentos e noventa e oito mil cento e quarenta e sete reais
noventa e seis centavos).
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/10/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2019 PROC. Nº 557/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços comuns a
engenharia para contenção de talude de ponte sobre o córrego do Taboão, localizada na Rua
Conselheiro Rodrigues Alves.
CONTRATADA: ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 33.130.762/0001-61
VENCEDORA DO ITEM:01
VALOR TOTAL: R$ 53.090,75 (cinquenta e três mil noventa reais setenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/10/2019.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 609/2019-SUP;9398/19-GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é Aquisição de Serra Mármore 
para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais.
CONTRATADA: ELISIO J. DOS SANTOS SILVA EPP CNPJ: 05.776.592/0001-51

ASSOCIAÇÃO QUARENTÃO ESPORTE CLUBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam os senhores associados da Associação 
Quarentão Esporte Clube convocados a comparecer a 
Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no próximo 
dia 30.11.2019, sábado, ás 13h00, em primeira convocação as 
13h30, em segunda convocação, na sede do clube,localizada a 
estrada Plínio Galvão Cesar, 1750, Jardim Aeroporto, na cidade 
de Guaratinguetá- SP, CEP 12.512.305. Para eleição e Posse da 
nova diretoria referente ao biénio 2020/2021.    
Guaratinguetá, 28 de Outubro de 2019.

Fernando Reis Gonzales
Presidente em exercício

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 3230/19 GPRO, com fundamento no 
Art. 24, inciso XXII da lei supracitada, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para fornecimento de energia elétrica regulada - CCER, para cada uma das instalações da 
PML, a saber: Mercado Municipal (instalação nº. 150875226); Escola Caic (instalação nº. 
503142), EMP Milton Ballerini (instalação nº. 603062) e CSU (instalação nº. 150265461).
CONTRATADA: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 02.302.100/0001-06

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação: TOMADA DE PREÇO n° 10/19 - Proc. Nº 398/19

O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA DE PREÇO 
10/2019 cujo objeto é Contratação de empresa especializada na execução de serviços de 
reforma, ampliação e modernização do campo de futebol e vestiários, localizado no Bairro 
São Roque e Bairro Vila Geny, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra.
A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise dos documentos 
apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos de habilitação do Edital, 
decidem que a empresa CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUÇÃO LTDA EPP foi 
HABILITADA e a empresa ALFI CONSTRUÇÕES EIRELI EPP foi INABILITADA.
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93. O 
Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2019 PROC. Nº 408/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de expediente e material de papelaria para diversas
Secretarias.
CONTRATADA: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP CNPJ: 14.459.158/0001-39
VENCEDORA DOS ITENS:38,42,54,66,80,82,84,104,136,146,156,162,166,182,242, 285,
287,289,291,293,295,297,299,301,303,305,307,311,313,315,317,319,321,323,325,327,329,
331,333,335,337,339,341,343,345,349,351,353,359,361,365.
VALOR TOTAL: R$ 3.339,16 (três mil trezentos e trinta e nove reais dezesseis centavos)
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 29/10/2019
CONTRATADA: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ: 04.013.164/0001-04
VENCEDORA DOS ITENS:37,41,53,65,79,81,83,103,135,145,155,161,165,181,241, 284,
286,288,290,292,294,296,298,300,302,304,306,310,312,314,316,318,320,322,324, 326, 
328, 330,332,334,336,338,340,342,344,348,350,352,358,360,364.
VALOR TOTAL: R$ 10.127,54 (dez mil cento e vinte e sete reais cinquenta e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 29/10/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2019 PROC. Nº 550/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais de iluminação e enfeites natalinos para o Natal de Luzes
2019.
CONTRATADA: PROSALEN COMERCIAL LTDA ME CNPJ: 05.023.842/0001-82
VENCEDORA DOS ÍTENS: 06,07,08,09,10,11,12,13,14.
VALOR TOTAL: R$ 15.346,46 (quinze mil trezentos e quarenta e seis reais quarenta e seis
centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. DATA DA ASSINATURA: 25/10/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de energia elétrica 
regulada - CCER, para cada uma das instalações da PML, a saber: Mercado Municipal 
(instalação nº. 150875226); Escola Caic (instalação nº. 503142), EMP Milton Ballerini 
(instalação nº. 603062) e CSU (instalação nº. 150265461). CONTRATADA: EDP SAO 
PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ: 02.302.100/0001-06
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 20/11/2018

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2019 PROC. Nº 458/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais para a sinalização viária do município de Lorena.
CONTRATADA: BELLOTON COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ: 20.494.800/0001-13
VENCEDORA DOS ITENS: 02,06.
VALOR TOTAL: R$ 50.600,00 (cinquenta mil seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 29/10/19



1 DE NOVEMBRO DE 2019 9

Taubaté – Vendo apto 
no Cecap 3. Tr. Direto 
com proprietário F: 
99211-6171
Pinda – Passo Ponto 
comercial (hotel) c/14 
quartos, mobiliado 
ou TROCO por casa 
em Ubatuba. Tr..F: 
98876-2142/99219-
7687
Pinda -  Vendo Chá-
cara – 1000m2 – 
Bom Sucesso – fácil 
acesso. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento. Tr.F: 3643-
7017/98848-2412
Pinda – Vendo Casa 
– Castol i ra.  Tr.F: 
99175-8085
Pinda – Vendo ter-
reno – Sta Cecilia 
– murado – plano 
c/300m2. DOC ok. 
Tr.F: 99754-3607
Pinda – Vendo ou 
Troco casa em Pin-
da – c/2 dorms. s/1 
ste, banh. Social, 
sala, coz.,  a/serv., 
garagem p/3 car-
ros – atrás Village 
Paineiras –. Aceito 
carro, terreno, casa 
de menor valor. Tr.F: 
99129-7203
Pinda – Vendo Chaca-
ra – Goiabal – 15x70 
– c/arvores frutíferas, 
pequena casa.Acei-
to carro/moto como 
parte de pagamento. 
Tr.F:  99773-3267
Pinda – Vendo casa 
prox. Supermercado 
Duque. Tr.F: 99706-
2544
Pinda – Vendo Casa 
– Shangrila – nova. 
Tr.F: 98253-5871  
Pinda – Vendo Casa 
– Sta Cecilia – casa 
an t iga  –  te r reno 
c/300m2, árvores 
frutíferas. Tr.F: 99711-
5381
Pinda – Vendo ter-
reno 11x59 – Feital. 
Tr.F: 3642-2028
Caraguá – Vendo lote 
– Mar Azul – IPTU 
e escritura ok. Tr.F: 
98157-0587
Caraguá -  Vendo 
casa – Martim de 
Sá – c/2dorms., e 
demais dep., 80m2. 
Tr.F: 99739-8582
Caraguá – Vendo 
sobrado – novo – 
Massaguaçu – cond.
fechado. Aceita fi-
nanciamento. Tr.F: 
99180-8383
Caraguá – Vendo 
casa – Travessão – 

c/2 dorms., e demais 
dep., garagem p/1 
carro. Tr.F: 98187-
8112
Ubatuba – Vendo 
apto – Toninhas – 
c/2 dorms.,  1 ste, 
elevador,  
Varanda gourmet. 
Tr.F: 98868-6384
Ubatuba – Vendo 
apto – Tenório – c/
2dorms., 2 banhs.,  
1 vg garagem.Tr.F: 
98868-6384
Pinda – Vendo ter-
reno Pq.Sangri- lá 
– c / 2 5 0 m 2 .  Tr. F : 
99153-4726
Pinda – Vendo ter-
reno plano, murado, 
c/300m2 – Sta Ce-
cilia – doc.escritura 
e IPTU em dia. Tr.F: 
99754-3607
Pinda – Vendo casa 
– Araretama – Tr.F: 
98407-0604/99134-
0999
Pinda – Vendo casa 
– c/187m2 de AC, c/
2dorms. s/1ste, doc.
ok ou troco com casa 
de menor valor. Tr.F: 
98301-4792
Pinda – Vendo casa – 
Liberdade II – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
á/serv., murada. Tr.F: 
99154-1390
Pinda – Vendo terre-
no – Pasin – c/125m2. 
Tr.F: 99153-4726
U b a t u b a -  A l u g o 
apartamento, bairro 
Marafunda. Com um 
dormitório, sala con-
jugada com cozinha, 
banheiro e lavande-
ria. Não possui ga-
ragem. R$ 630,00 + 
30,00 de água. Luz 
Separado. Telefone: 
99792-1960
Ubatuba- Alugo casa 
para 16 pessoas, com 
4 suítes, cozinha, va-
randa, churrasquei-
ra, ducha, garagem 
murada para 8 car-
ros, a 500m da praia 
do lazaro. Telefone: 
99788-0243
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento, casa, kitnet 
em Ubatuba. Próximo 
a praia grande tenó-
rio. Telefone: 3832-
1317
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento Itaguá, 15 
minutos a pé da praia 
grande. 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Lorena- Aluga-se ou 

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Pinda -  Alugo edícula 
Cidade Noca. Tr. F: 
98844-9446
Pinda – Alugo edícu-
la – Cidade Nova – 
prox. a Confab .Tr.F: 
98822-5115
Pinda – Alugo Casa 
– prox. Pousada Ca-
rioca. Tr.F: 3527-2160
Pinda – Alugo Casa – 
Cidade Jardim – c/4 
cômodos.Tr.F: 99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo Kitnet – 
Ouro Verde - agua/luz 
incluso.  Tr.F: 99138-
7192/99204-5626
P i n d a  –  A l u g o 
quarto mobiliado – 
incluso água/luz –
centro. Tr.F: 98876-
2142/99219-7687
Pinda – Alugo casa 
– Vila Rica – c/2dor-
ms., sl, coz., banh., 
á/serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259
Pinda – Alugo casa – 
Santana – c/3dorms., 
s/1 ste, e demais dep. 
Tr.F: 97402-4059
Caraguá – Alugo casa 
p/temporada – Pedra 
Cocanha/Massagua-
çu – Tr.F: 98266-7140  
Caraguá – Alugo 
casa – Balneário do 
Sol – c/3 cômodos 
grandes, garagem in-
dividual – mobiliado.
Tr.F: 99202-6672
Caraguá – Alugo Loft 
– Matim de Sá – ven-
tilador de teto, mobi-
liado, com sky. Tr.F: 
98297-5175
Pinda – Vendo motor 
monofásico – 1 ½ HP 

1700rpm – 1 ½ HP 
3500 rpm – 3 HP 1700 
rpm. Tr.F:991865097
Pinda – Vendo car-
neiro/leitoa/galinha 
e ovos caipira. Tr.F: 
99162-8577/98144-
8135
Pinda – Vendo gela-
deira 2 pts – semi-no-
va – Eletrolux. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo TV 43’ 
. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo Celu-
lar Samsung – pouco 
uso. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo estan-
te – bom estado de 
conservação. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas basculante (dir./
esq.) de carro antigo 
Karmanguia ano 71. 
Tr.F:98853-6087 
Pinda - Vendo – 1 
janela de fusca ano 
63 lado esquerdo c/
vd basculante. Tr.F: 
98853-6087
Pinda – Vendo fogão 
6 bocas Brastemp – 
ótimo estado. Tr.F: 
99118-0715
Pinda – Vendo polí-
corte com bomba de 

Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos 
a Solução! Lavagem 
e reparos, aplicação 
de resina. Ligue e 
faça seu orçamento. 
Telefone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 

desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 
c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 
99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 
parcelo. Tr.F: 98122-
4819

Pinda – Vendo gela-
deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 
98228-4604
Pinda – Vendo fre-
ezer Consul Sl im 
110v –funcionamento 
perfeito. Tr.F: 99146-
2576
Pinda – Vendo frita-
deira elétrica Mondial 
c/NF. Tr.F: 99174-
9419
Pinda – Vendo Apa-
relho ar condicionado 
LG 9.000BTU R-22 
– 220v – quente/frio. 
Tr.F: 99779-0877
Pinda – Vendo frita-
deira a gas – profis-
sional Mod.2000E. 
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafe-
teira 3 corações –c/
porta capsulas. Tr.F: 
98818-5711
Pinda – Vendo forno 
elétrico Suggar 110v  
1750w. Tr.F: 98137-
6004
Pinda – Vendo Seca-
dora de roupa Suggar 
– 8kg – 110v – bran-
ca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lava-
tório de salão – verde 
– ótimo estado. Tr.F: 
99726-7833
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Brastemp 
– 30L – função grill 
– 220v. Tr.F: 98251-
4042
Pinda – Compro dis-
cos de vinil – LPs 
– gibis – vitrolas – 

Pinda – Vendo Mitsu-
bish Lacer GLX ano 
98 – cinza – c/ar e 
direção – 4pts. Tr.F: 
99643-0403
Pinda -  Vendo Che-
vete ano 1992 – azul 
– ótimo estado. Tr. F: 
9918-0715/99115-
3821
Pinda – Vendo Biz 
ano 2018 – 800km. 
Tr.F: 98140-7098
Pinda – Vendo Strada 
ano 2010 – completa. 
Tr.F: 99659-6008
Pinda – Vendo Onix 
Hacth LT 1.0 ano 
2017 – d i r / t r v/ vd 
elétrico – ar - único 
dono. Tr.F: 98163-
1247
Pinda – Vendo Capi-
tiva ano 2012 – com-
pleta. Tr.F: 3642-
7604
Pinda – Vendo ca-
minhão baú Accelo 
915C ano 2010. Tr.F: 
98201-6767 
Caraguá – Vendo 
Honda XRE 300 ano 
2016 – preta – mec.
ok, pneus ótimo es-
tado. Abaixo tabela. 
Tr.F: 98172-7696
Caraguá – Vendo 
Fiesta 1.0 único dono 
– Flex –abaixo tabe-
la. Tr.F: 97408-0720
Ubatuba – Vendo Lo-
gan 1.0 flex ano 2013 
– 80.000km rodados, 
ar – engate e som. 
Tr.F: 99241-2830
Ubatuba – Vendo 
Saveiro ano 2014 – 

vermelha – completa 
– único dono – IPVA 
ok. Tr.F: 97407-7083
Ubatuba – Vendo 
Pcx 150 ano 2018 – 
11.280 km rodados. 
Tr.F: 99716-5752

Ubatuba- Vendo Fiat 
Palio Fire 1.0, ano 
2003, modelo 2004. 
Todo revisado, me-
cânica perfeita. Te-
lefone: 98133-3854
Ubatuba- Vendo Bla-
zer completa DLC 
4.3, ano 98/99, ga-
solina, engate para 
2.500kg, molas re-
forçadas. Valor R$ 
15.500,00. Telefone: 
99633-6430
Pinda – Vendo Duster 
Techroad 1.6 Hi-flex 
– 16v – ano 2014 – G. 
Tr.F: 99132-5733
Pinda – Vendo Uno 
ano 93 – azul – con-
servado. Tr.F: 99199-
0341
Pinda – Vendo Fusca 
ano 1975 – motor 
1500 –  G – verme-
lho – aro 14. Tr.F: 
98897-7410
Pinda – Vendo Toro 
ano 2019 -  completo 
-  1.8 16v Flex, auto-
mático. Branco. Tr.F: 
(11) 98040-3128
Pinda – Vendo Escort 
GL 1.6 MPI ano 93 
– A – cinza – IPVA 
pago – alarme/som. 
Tr.F: 99104-1996
Pinda – Vendo Ci-
troen Xsara Picasso 
2.0 - 16v – Aut.- ano 

2 0 0 5  –  G  – p r e -
to – completo. Tr.F: 
99766-5469
Pinda – Vendo Ford 
Ka ano 2009/2010 
1.0 – Flex – vermelho. 
Aceito troca. Tr.F: 
99765-2069
Pinda – Vendo San-
dero Step Way ano 
2014 – 1.6 – Flex – 
preto – 4pts –IPVA 
pago. Tr.F: 99707-
0934
Pinda – Vendo Vectra 
GTX ano 2011 – Flex 
– c/manual – 4pts – 
prata – IPVA pago. 
Tr.F: 98182-7556
Pinda – Vendo Pálio 
EX 1.0 fire ano 2002 
– G – 2pts. Tr.F: 3912-
3522
Pinda – Vendo Fiat 
S t rada ano 2010 
– completa – cabi-
ne estendida. Tr.F: 
99659-6008
Pinda – Vendo Titan 
150 ES Mix ano 2009 
– conservada. Tr.F: 
99155-8673
Pinda – Vendo Fazer 
150 ano 2015 – ver-
melha – 10mil Km. 
Tr.F: 97404-1116
Pinda – Vendo Fan 
160 Start ano 2016 
– vermelha. Tr.F: 
98151-3195
Pinda – Vendo Kawa-
saki 2300 ano 2016 
– revisada – c/ma-
nual – 300cc. Tr.F: 
3207-2489
Pinda – Vendo Fazer 
ano 2012 250 cc – 
vermelha – ótimo es-
tado. R$ 98267-7188
Pinda  - Vendo Fan 
150  ano 2011 – preta 
– doc.ok. Passo car-
tão. Tr.F: 99773-6751

Guará- Vendo Re-
nout Clio, ano 2002, 
completo. Telefone: 
3132-2480

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDRE APARECIDO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de máquinas, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 07 de dezembro de 1984, residente e domiciliado na Rodovia Vereador Abel
Fabricio Dias, Sitio Bom Jesus, nº 4447, Agua Preta, Pindamonhangaba-SP, filho de
DAVID RODRIGUES e MARIA HELENA DA SILVA RODRIGUES.
CRISTIANE JOCELY DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de
serviços gerais, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de maio de 1985, residente e domiciliada na Rodovia
Vereador Abel Fabricio Dias, Sitio Bom Jesus, nº 4447, Agua Preta, Pindamonhangaba-
SP, filha de BENEDITO MOREIRA DA SILVA e LUZIA DE GÓES SILVA. Apresentaram
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO PEREIRA DUTRA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Águas Vermelhas-MG, no dia 03 de setembro
de 1996, residente e domiciliado na Rua Iracema Pereira Resende nº 183, Castolira,
nesta cidade, filho de VALDETE PEREIRA DUTRA e ANA NERES DOS SANTOS.
ANA LUZ IZIDORO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
15 de março de 2001, residente e domiciliada na Rua Iracema Pereira Resende nº
183, Castolira, nesta cidade, filha de JACOB DOS SANTOS e DIRCEIA MARIA
IZIDORO DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCIEL ALEXANDRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 03 de setembro de 1986, residente e domiciliado na Rua Luiz Claudio dos
Santos, 23, Santa Cecília, Pindamonhangaba-SP, filho de NELSON DA SILVA e
MARIA CARDOSO DA SILVA.
ROSIANE BENTO DE CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão empregada
doméstica, estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Moreira César,
Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de janeiro de 1982, residente e domiciliada na Avenida
Dr. Antonio Pinheiro Junior, Fazenda Instituto Agrônomico, nº 4009, Ponte Alta,
Pindamonhangaba-SP, filha de VICENTE RODRIGUES DE CAMARGO e IRACEMA
BENTO DE CAMARGO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL DE OLIVEIRA PAGLIUCA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
civil, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Serra Negra-SP, no dia 15
de julho de 1993, residente e domiciliado na Praça Padre João de Faria Fialho nº 85,
aptº. 41, Centro, em Pindamonhagaba SP, filho de ANTONIO CARLOS PAGLIUCA e
LILIANE DE OLIVEIRA PAGLIUCA.
FERNANDA BIAJANTE, de nacionalidade brasileira, profissão esteticista, estado
civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Martinópolis-SP, no dia 09 de março de
1988, residente e domiciliada na Praça Padre João de Faria Fialho nº 85, aptº. 41,
Centro, em Pindamonhagaba SP, filha de JOSÉ APARECIDO BIAJANTE e HELENA
MARIA RAMOS BIAJANTE. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO HÉBER CASTILHO DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão soldador,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
18 de outubro de 1992, residente e domiciliado na Rua Vito Gallo, nº 115, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba-SP, filho de ARI DE ALVARENGA MELO e MARIA
MADALENA DE CASTILHO MELO.
BRUNA DA SILVA MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Itajubá-MG, no dia 13 de agosto
de 1992, residente e domiciliada na Avenida Rui Barbosa, nº 777, Santa Rita,
Guaratinguetá-SP, filha de VICENTE CARLOS MARTINS e MARIA APARECIDA
MOISÉS DA SILVA MARTINS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE MATEUS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão atendente,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Campos do Jordão-SP, no dia
28 de novembro de 1994, residente e domiciliado Rua Francisco Ivan Teixeira nº 118,
Castolira, em Pindamonhangaba SP, filho de ISAIAS ARAUJO DOS SANTOS e
SONIA REGINA DOS SANTOS.
GISELE ELIANE SANT´ANA, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante, estado
civil divorciada, de 40 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
junho de 1978, residente e domiciliada Rua Francisco Ivan Teixeira nº 118, Castolira,
em Pindamonhangaba SP, filha de DANIEL SANT´ANA e MARIA APARECIDA DE
LIMA SANT´ANA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  29 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO ALBINO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de
laboratório, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 18 de março de 1987, residente e domiciliado na Rua José Carneiro
Salgado, nº 400, Jardim Imperial, Pindamonhangaba-SP, filho de LUIZ ALVES DE
OLIVEIRA e MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA.
DIANA PAULA TURCI LEMES, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de
caixa, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 20 de fevereiro de 1990, residente e domiciliada na  Rua do Cardoso n° 131, Alto
do Cardoso, Pindamonhangaba-SP, filha de EDUARDO APARECIDO LEMES e MARIZA
APARECIDA TURCI LEMES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  29 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEX ANGELO NEVES, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, estado civil
solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Guiricema-MG, no dia 30 de setembro de
1987, residente e domiciliado na Rua Igaratá, nº 100, Cidade Nova, Pindamonhangaba-
SP, filho de ANTÔNIO APARECIDO NEVES e NEUZA APARECIDA DA SILVA NEVES.
GISELY RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão secretária,
estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Moreira César,
Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de junho de 1983, residente e domiciliada na Rua Dr.
Egnaldo Ramos, nº 74, Chácara da Galega, Pindamonhangaba-SP, filha de GERALDO
LANDIM DA SILVA e CLARISSE DE OLIVEIRA RODRIGUES LANDIM DA SILVA.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  29 de abril de 2019

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO POMBO DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão desenvolvedor,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
16 de março de 1995, residente e domiciliado Rua José Luiz de Souza nº 194,
Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de PAULO EDUARDO DE MOURA FREITAS
e MÁRCIA FABIANA POMBO DE FREITAS.
RAFAELE SALGADO FONSECA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
agosto de 1996, residente e domiciliada Rua José Luiz de Souza nº 194, Mombaça,
em Pindamonhangaba SP, filha de PAULO ROGERIO DA FONSECA e APARECIDA
ROSELI SALGADO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  03 de maio de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS TIAGO MOTA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
de prevenção de perdas, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em
Cruzeiro-SP, no dia 03 de setembro de 1993, residente e domiciliado à Rua Silvio
Cozzi, nº 85, Vila Verde, Pindamonhangaba-SP, filho de DOMINGOS ALEXANDRE
BARBOSA FERREIRA e ROSILAINE DA MOTA FERREIRA.
ANA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 10 de agosto
de 2000, residente e domiciliada à Avenida Sidney Noel Pinto da Silva Junior, nº 68, nº
68, Vila Verde, Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ FERREIRA NETO e ADRIANA
APARECIDA FERREIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  30 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
KELVIN MATHEUS SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
operador de injetora, estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Santo
Anastácio-SP, no dia 20 de setembro de 1998, residente e domiciliado na Rua
Mangabeira, nº 150, Jardim Eloyna, Pindamonhangaba-SP, filho de MÁRCIO
APARECIDO NUNES DOS SANTOS e JANETE SILVA SANTOS.
JOYCE APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
enfermagem, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia
24 de maio de 1999, residente e domiciliada na Rua Mangabeira, nº 150, Jardim Eloyna,
Pindamonhangaba-SP, filha de ANTONIO JORGE FERREIRA DOS SANTOS e LUCIENE
VIEIRA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  02 de maio de 2019.
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Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Com novidades, Festival Gato Preto exibe 
48 produções cinematográficas em Lorena
Edição 2019 conta com oficinais de cinema, mostra especial de fimes LGBT e nova premiação regional

Da Redação
Lorena

Lorena recebe entre os próxi-
mos dias 5 e 9 a 15ª edição do 
Cinefest Gato Preto. O festival 
de curtas-metragens, será 
realizado na UniFatea, com a 
apresentação de 48 filmes.

Em 2019, a mostra terá um 
júri formado por nomes do 
cinema nacional como Marcelo 
Torres, Sylvia Palma, Fábio 
Rodrigo e Leo Grego. As catego-
rias para premiação são melhor 
filme, melhor roteiro, melhor 
direção, melhor fotografia, 
melhor direção de arte, melhor 
desenho de som, melhor atua-
ção e melhor montagem.

Todos os filmes concorrem 
aos prêmios de melhor cartaz 
e melhor filme de votação 
popular. O Cinefest terá ainda 
premiação especial à produção 
da região, com os prêmios de 
melhor filme do Vale; melhor 
filme do Vale de votação popu-
lar; e o prêmio Gato Lab com 

o prêmio de R$ 5 mil para 
um projeto desenvolvido no 
laboratório de projetos.

Nesse ano, a população po-
derá participar de oficinas gra-
tuitas durante o festival. Serão 
quatro atividades: produção, 
roteiro, direção de fotografia 
e direção e estilo no cinema 
periférico. Todas as oficinas 
serão realizadas na Unifatea.

Outro diferencial da edição 
deste ano é uma sessão espe-
cial dedicada ao novo cinema 
de Alagoas, uma sessão de fil-
mes LGBT (Lésbicas, Gays, Bis-
sexuais, Travestis, Transexuais 
e Transgêneros) e uma sessão 
de filmes realizados pela Tra-
pézio Produções Culturais, que 
faz a sua despedida do festival 
como uma das realizadoras.

Mais informações sobre o 
festival como os filmes sele-
cionados para a mostra e a 
programação de exibições 
estão no site cinefestgatopreto.
com.br, onde é possível tam-
bém fazer a inscrição para as 
oficinas do Cinefest. "Sem Asas", da diretora Renata Martins, um dos filmes selecionadas para a edição deste ano do Cinefest Gato Preto; mostra começa na terça

Fotos: Reprodução

Dario Rodrigues Leite recebe partida amistosa entre 
Amigos do Nenê e Seleção Paulista de Futebol Master

Da Redação
Guaratinguetá

O torcedor de Guaratinguetá 
tem uma boa oportunidade 
de rever grandes nomes do 
futebol, no próximo dia 10, 
no estádio Professor Dario 
Rodrigues Leite. O confronto 
amistoso entre Amigos do Nenê 
e Seleção Paulista de Futebol 
Master promete reunir ídolos 

das últimas décadas.
A partida, que conta com 

o apoio da Prefeitura, será 
realizada às 9h30. Entre os des-
taques está confirmada a pre-
sença de craques como Nenê, 
o “Pé de Anjo”, que marcou 
época na melhor fase do Guará, 
com direito a gol no título do 
Interior em 2007 e presença 
em campanhas no Campeonato 
Paulista, Copa do Brasil e Cam-

Dinei, Nenê e Zenon são alguns dos antigos ídolos que estarão em campo no amistoso do próximo dia 10

Fotos: Reprodução

peonato Brasileiro.
Além de Nenê, quem for ao 

Dario poderá acompanhar 
nomes como Dinei (ex-Corin-
thians, Guarani e Internacio-
nal), Pavão (ex-São Paulo), 
Zenon (ex-Guarani e Corin-
thians) e Paulinho McLaren 
(ex-Santos, Cruzeiro e Atlético 
Mineiro). 

A partida tem caráter benefi-
cente, com ingressos trocados 
por um quilo de alimento não 
perecível. O acesso para o 
estádio Professor Dario Rodri-
gues Leite pode ser feito pela 
avenida Alves Mota, no bairro 
Vila Paraíba.

Alunos da Canção Nova levam informações e 
cuidados sobre saúde mental em Cachoeira

Da Redação 
Cachoeira Paulista

Um projeto realizado por 
alunos do quarto período do 
curso de Rádio e TV da Fa-
culdade Canção Nova oferece 
dois dias de informação e cui-
dados sobre a saúde mental a 
professores da rede pública 
de Cachoeira Paulista. A ideia 
conta com apoio do Caps (Cen-
tro de Atenção Psicossocial), 
da secretaria Municipal de 
Educação e da Câmara.

A parceria entre a Prefei-
tura de Cachoeira Paulista 
e a Faculdade Canção Nova 
implantou o projeto “Cons-

cientizando – Todos pela Vida, 
Contra o Suicídio”, um trabalho 
da disciplina de Projeto Social, 
coordenado pela professora 
Vaniele Barreiros.

A atividade tem como objeti-
vo atuar junto aos professores 
da cidade levando a necessida-
de de cuidado especial com a 
saúde mental. Conta com apoio 
de profissionais especializados 
na área, que trabalharão a 
análise existencial, o bem-es-
tar no ambiente de trabalho 
e o sentido da vida, tendo por 
base a logoterapia, criada pelo 
psiquiatra Viktor Frankl.

O projeto, que nasceu com 
intuito de fazer valer a lei mu-

nicipal aprovada em 2018 que 
institui o “Setembro Amarelo”, 
tem dois dias de atividades: 
nesta sexta-feira e no próximo 
dia 8, às 18h.

A programação conta com 
palestras, mesa redonda, par-
tilhas, debates e reflexões 
sobre o papel do professor no 
ambiente educacional e social, 
e a conscientização para o 
combate ao suicídio. O evento 
é gratuito e será realizado na 
Câmara de Cachoeira Paulista, 
na travessa Antônio Dabul, nº 
1, no Centro. 

Mais informações sobre o 
projeto com Leônia Graça, pelo 
telefone (12) 99229-1793.


